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 - حاجيمرحوم  د، زوی (او استازی کال په لوجرګه کي د ټولو بارکزو مشر. ش ۲۰۳۱د ) (۲،۱)حاجي خدایارخانمرحوم  محمدرسول پښتون دښاغلی  ارواښاد

( منصور نیکه) (۴)عبدالمنصورخان بارکزيمرحوم او ، "(۰)لو ادې"د او  کړوسیخان  هللاحبیب امرحوم  د، لمسی( .م ۲۱۱۳ د میوند د جنګ شهید)یارخان  هللا
خان بارکزی د  هللاسردار عبداارواښاد د سپین ږیرو په حواله  سیميد ) .ئدله پښته  (لوی خان)خان بارکزي مشهور په کلان خان  هللاسردار عبدا ارواښاداو 

او یوازي ددې مرحوم سر کندهار ته راوړل سوئ او په منصور غونډۍ  یرسېدلمقام ته شهادت  دپه وخت کي د پاني پت په جګړه کي (رح)اعلیحضرت احمدشاه بابا
 (.کي خاورو ته سپارل سوئ دئ

د  يچکي ( منصور غونډۍ)په منصور کلي کندهار  د (کال سپټمبریلادي م ۲۱۳۳د )د میزان په میاشت کي لمریز کال  ۲۱۲۱محمدرسول پښتون په ښاغلی 
کندهار له شهیرو  داو  او مورد خپل پلار یې  ېزده کړابتدایي  .دئ یزوکړ کيپه یوې درنې کورنۍ ، پروت دئکي سویلي خوا ته کندهار ښار په دېرش کیلومترۍ 

یموکراسۍ ډواقعي ، اجتماعي عدالت، حاکمیت ملي د؛ مطالعې خاوند و ېرژوډېري  کي دسیاست او  هفق، شرعي اصولو، حقوقو، په فلسفه؛ ېعلماوو څخه وکړ
 .او د ژوند ترپایه پوري د خرافاتو پر ضد وجنګېدئ کولهیې پلوي  همشروطه شاهي نظام کلک او د

هغه د ( پاچاخان)مرحوم خان عبدالغفارخان ”بت سوي مصاحبې پر اساس ثد  ښاغلي محمددین ژواکد . او مؤمن شخصیت و ټولنیز، ارواښاد پښتون یو وطنپال
افغان "او ( دمخه. ش ۲۰۳۲تر ) "ويښ زلمي"، "میثاق"د دریمي دورې مخکښ او د  "مشروطیت"مرحوم پښتون د  “.په نامه نومولی و "فَخِر باَرک"

 .ود غورځنګو بنسټ ايښوونکی .( ش ۲۰۴۴) "ورورګلوۍ
په په عمر ( ۱۱)لو ااتیا کدود کال د جولای د څلرمي سره سمون لري . م ۲۱۱۱چه د لمریز کال د چنګاښ د میاشتي په دیارلسمه نېټه  ۲۰۳۲پښتون د  مرحوم

 .دي وبخښي جخدای . کابل کي وفات او د کابل په شهدای صالحین کي خاورو ته وسپارل سو
 :ښاغلي پښتون صاحب د زوکړي او وفات د نېټې په ارتباط دهغه د قبر پر شنخته داسي لیکل سوې دهد ارواښاد پوهاند عبدالشکور رشاد لیکنه د 

 

 .واناالیه راجعونهللا انا”
 .ښخ دئ( د حاجي خدایارخان بارکزي زوی)دلته ستاسي دعا ته محتاج محمدرسول پښتون 

 د روژې په دیرلسمه. ق.ھ ۲۴۳۱او د  یپه کندهار کي زوکړ.( م ۲۱۳۳ –. ش ۲۱۲۱. )ق.ھ ۲۰۲۱دی په 
 .په کابل کي حق ته ورسېد.( م ۲۱۱۱د جولای څلرمه . ش ۲۰۳۲د سرطان  ۲۰)

 د خلګو د حقوقو او ډیموکراسۍ، یدی له ځوانۍ څخه تر مرګه پوري د خرافاتو پرضد جنګېدل
 .دئ یسیاسي بند هم ګالل.( ش ۲۰۴۱ - ۲۰۰۲)یې یوولس کاله  "جرم"له پاره یې مبارزه کړې او په دغه 

 “.اللهم اجزئه بماصبر جنته وحریرا
 

 
په نامه د انګرېزي ( کوچني شهید)د نورو کندهاري مشرانو په ملګرتیا د لیکلي دي چي دی  اړهبارکزي په حاجي خدایارخان صفحه کي د مرحوم  ۲۳۱په  "افغانستان در مسیر تاریخ"ښاغلي غبار د  (۲)

 .وعملي کېدو مخ نیوونکی د فتنې او توطئې 
 
غوښتنه د  ومالی غودد .حواله سوې ېاقوامو د مځکو مالی وکي پر ټولو بارکز( لوی کندهار)د اعلیحضرت امیرعبدالرحمن خان د سلطنت په وخت کي په سویل او سویل لوېدیځ افغانستان  (۱)

چي او ویې پتېیله راټول سول  سره په دې وخت کي د لوی کندهار بارکزي په یوه غونډه کي. مسئله وه هستونځمناعلیحضرت امان الله خان د سلطنت په دوره کي هم دوام درلود او د منطقې په سطحه یوه 
قانع ه حکومت په دې سیلمشر او استازي په و خپل په کابل کي ددوی غوښته چي . فصاحت ولري په ویلو کيفارسي د انتخاب کي چي هم د قومي رسوخ او محبوبیت خاوند وي او هم څوک داسي یو 

 . د مالیې د ورکړي څخه معاف کړي —پرتې دي او ډېر حاصلات نه لري کي ( خشک ا به)چي اکثره یې په خشکاوه  —کړي چي ددوی مځکي
حاجي خدایارخان کابل ته ولاړئ . غوره سو و( حاجي بابا)هغه مرحوم حاجي خدایارخان او او هم یې فارسي ژبه روانه زده وه  یددې غونډي په نتیجه کي یوازینی شخص چي هم یې قومي مشرتوب درلود

 . يکړدلایلو وړاندي کولو وروسته حکومت او دربار په دې قانع کړل چي د بارکزو جایدادونه د مالیې د ورکولو څخه معاف ه لړ منطقي تر یو. واوسېداو هلته څو میاشتي 
دا . ګڼل کیږي وروسته د اعلیحضرت محمدظاهرشاه د سلطنت ترپایه بارکزي د مځکو د مالیې د ورکولو څخه معافبیا ددوی د مرګ څخه وروسته اعلیحضرت امان الله خان د بارکزو مالیه معافوي او 

 .و کار د لوی کندهار په ارتباط د حاجي بابا د سترو کارنامو څخه 
 
د بارکزو د سلطنت  .خور او د سردار پاینده خان مېرمن وه( د ارواښاد محمدرسول پښتون ورنیکه)بارکزي  خان هللا حبیب او مرحومبارکزي  عبدالمنصورخان د مرحوم، خان مور د وزیر فتح لو ادې (۰)

 .بنسټ همدې مېرمن کښېښود
 
د اعلیحضرت شاه محمود په ی د يپه هکله لیکي چ بارکزيابازي  عبدالمنصورخان د مرحوم صفحو کي ۱۳۳-۱۲۱، ۱۴۱-۱۵۴، ۱۰۳-۱۰۱په  "نوای معارک"عطامحمد شکارپوري د منشي  (۴)

 .و رانحکمافغاني وروستی د سیمي ( شکارپر)د هند د پوري  ق.ھ ۲۱۴۳تر وخت کي 
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 :ېرسمي دند
 :داسي لیکي اړهد خپلو رسمي ماموریتونو په محمدرسول خان پښتون مرحوم 

 په نوي جوړسوي غونډ کي د کنډکمشر په حیث؛( انشا)خان په عصر کي د  هللاد اعلیحضرت امان ا -۲"
 ؛.ش۲۰۲۳ - ۲۰۳۳  علاقه داراو خاکرېز ( د سقوي ښورښ نه وروسته)، د کندهار د نوزاد، ښوراوک ارغندابد قلات د   -۱
 ؛.ش۲۰۲۲د سپین بولدک سرحددار  ،په ترفیع سره د اجرستان حاکم -۰
 ؛.ش ۲۰۲۱  تحریراتو منشيد پښتون ملي شرکت د  -۴
 ؛.ش۲۰۲۲( په پنځمه رتبه)د فراه کنډکمشر او امنیه قومندان  -۵
 ؛.ش ۲۰۲۱۳۱۳۴  د کندهار د پولیسو سرمامور -۳
 ؛.ش۲۰۱۲ - ۲۰۲۱، د ټرانسپورټ رئیس، د تعمیراتو رئیس، د ارزاقو مدیر د اقتصاد د وزارت دخوا د مصالح د تهيې مدیرد پلخمري د نوي ښار  -۲
 ؛.ش ۲۰۱۰۳۰۳۲۵د فني مدیریت معاون  د جبل السراج د فابریکې  -۱
 ؛.ش ۲۰۱۰۳۲۲۳۱۳ -یس ئد پلخمري د تفتیش ر -۱

 ؛.ش ۲۰۱۴  په خارج کي، مستقل استازی میوې د شرکت د تفتیش مدیرکندهار د د  -۲۳
 ؛.ش ۲۰۱۵د افغان فروټ اجنسي رئیس په بلوچستان کي   -۲۲
 ؛.ش ۲۰۱۱د ملي حمل و نقل رئیس   -۲۱
 ؛.ش ۲۰۰۳دولتي انحصاراتو عمومي مدیر  کابل او بغلان د  -۲۰
 (؛.ش ۲۰۴۱ -. ش ۲۰۰۲  - په بغلان کي سیاسي محبوس)

 ؛.ش ۲۰۴۰تو مدیر  انحصاراد کندز د  -۲۴
 ؛.ش ۲۰۴۴د مرکز د انحصاراتو د ریاست تفتیش  -۲۵
 (؛.ش ۲۰۴۴۳۴۳۴ -ملي شورا ته کاندید )

د صدارت معاون . له شلو ورځو د کاره برطرفه سوم د میوندوال صدراعظم په دوره کي په نامعلومه علت پس - .ش ۲۰۴۴ مدیر د کندز د انحصاراتو -۲۳
د کودتا په نتیجه کي  خان داودمحمد دا مقرري د  .کار ته مقرره او د برطرفۍ د وخت معاش دي هم ورکړل سيدی ښاغلي پوپل وروسته اوامر صادر کړل چه بیرته 

 ".هونسعملي  (.ش ۲۰۵۱)
 

 :سیاسي ژوند
او غورځنګ مفکوره د سقوي  هضتلسټي نننېشد یو مترقي د پښتون صاحب سره روایت پربنا، د ( د ارواښاد پښتون صاحب اخښی) صاحب مرحوم حبیبي د

و او هغه د پښتون د  ییې ورکړ ته يحبیب يعبدالح استاد مرحوم يچ يک تښایاد یوه پهدې اړه ارواښاد پښتون صاحب ه پ. موجوده وه تر پیل دمخهاغتشاش 
 :داسي لیکي، پر محتویاتو استناد لري( ګرافياټوبيا  ) "شرح حال"
 

د  د یوځای کېدو کارتشکیل او ، د مقرراتو وضع(ویښ زلمي)هغه  په کندهار کي موجوده وه او ددمخه کال . ش ۲۰۳۲زما د تحریک ریښه تر " (: ترجمه)
خپلو ملګرو ته وړاندي  و وړاندیزما د مشروطه غوښتونکو مرام او د اتحادیې جوړول. کال په پای کي و. ش ۲۰۳۲سقوي اغتشاش څخه لس ورځي دمخه یعني د 

 الدین اولیاءد رشدیې سرمعلم محمدکریم او ، منشي منظورمحمد، مرزا محمداعظم ایازي، زما د متحدینو په جمله کي محمدرفیق خان. وګرزېد منلو وړد  يکړ چ
  ".تراوسه ژوندی او په کندهار کي اوسېږي ينوم په یاد دئ چ (مسلم)د څخه مي د هغې ډلي . د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي او داسي نور وه، خان

 

سره  يغلام حسن خان ساپ د ؛همکار و يک هیواد په شمالي ولایاتو له مرحوم محمدګل خان مومند سره د کيلمریز کال  ۲۰۲۵محمدرسول خان پښتون په  ارواښاد
محمدرسول  چيول سم صمدواړو سره ولیدل، م کيښور ېپه پ چيلږ راوروسته کله  .پیل کړې ياستقرار دپاره د ډله ییزه تحریک خبر مشروطه شاهي نظام دد یې 

استقرار په منظور په مسالمت ا میزه سیاسي تحریک  مشروطه شاهي نظام د د کيبه په لوی ننګرهار  يساپخان غلام حسن  اوکي کندهار لوی په خان پښتون به 
کي کندهار په کندهار منورین به  د چيدل ېننګرهار منورین په ګډه سره داسې تفاهم ته سره ورس کندهار او د کيلمریز کال  ۲۰۱۴په هر حال په  .کوي يلاس پور
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په . تحریک پیلوي هپیاده کولو دپاره په عالمانه او عاملانه توګه مسالمت ا میز یموکراسۍ دډ مشروطه شاهي نظام او د يننګرهار ک ننګرهار منورین به په او د
 د ،د هغه ورور شاه محمود خان د دفاع وزیر؛ وسداد او اختناق دوره پای ته ورسېده او مستعفي بمحمدهاشم خان صدراعظم د است د کيلمریز کال  ۲۰۱۵

اخري چارې تر  پر ضد دداد باست مطلقه نظام د خودکامه او مبادا افغان ولس به د چي يرېشاه محمود خان صدراعظم له دې و .وسصدراعظم په حیث وټاکل 
له  نهمنظور یې زندانوت په خواخوږۍ او استمال او دیې خپل جهت ته تغیر ورکړ  کيهیواد په چارو  د، کړي يعنوان لاندې په پاڅون او عمومي قیام لاس پور

 د. سلسله اصلاحاتو وعده ورکړهیو  دیموکراسۍ زمزمه پیل او له بلې خوا یې د بيکاذ دیې له یوې خوا  کيپه عین وخت  سیاسي بندیانو څخه تش کړل او
 يويښ زلمیانو تاریخ د کيلمریز کال  ۲۰۱۳په  (۵)لمیانوزنو ځکه ويښ . او ا زادو نشراتو خپرول ومنلدورې دپاره یې ا زاد انتخابات  يمهدود  اشور لۍ او داښارو

قلم خاوندانو  نظر او منورینو، د ،پوهانو ۴۰ چيهماغه و  .او منورینو نظر یې وغوښت وپوهان هغې ورځې د رسالت او ملي مکلفیت دا قتراح په توګه مطرح او د
بې له  چيقدرت مظهر دي، مکلفیت او مسوولیت لري  افغان ملت د مخکښان او دملي او اجتماعي ډله ییزه تحریک  ويښ زلمیان د چينظر څرګند کړ  يداس

او معقولې  يیوې منطق محمدرسول خان پښتون د نورو ويښ زلمیانو په ملګرتیا، دپه همدې اساس  .ته ورودانګيسیالۍ ډګر  سیاست د ځنډه د اجتماعي ژوند د
ويښ  ددا سیاسي شخصیت . کړپیل سالمت ا میزه ډله ییزه تحریک استقرار دپاره م یموکراسۍ دډ يرښتینمشروطه شاهي نظام او  دعلناً  کيپه چوکاټ  يکړنلار

او اته میاشتي یوولس کاله  چيوه سانحراف ناپذیري ددې سبب دده  .و بنسټ ايښوونکی ر پیاوړی مبارز او انحراف ناپذیرهېسیاسي متشکل ګوند ډ زلمیانو د
 .سیاسي حبس وګاليسخت 

 

د . ته یوه مقاله ورکړې وه (ۀ افغانستاننیا ئ)هیواد د مور یو ډېر رښتیني او نېشنلیسټ زوی ښاغلی محمد داؤود مومند په امریکا کي يوې خپرېدونکي نشریې د 
پښتون په ذاتي او جبلي د ”: په دې مقاله کي ښاغلي مومند لیکلي وه چي “محمدرسول پښتون :د مشروطیت غوښتني د دریمي دورې علمبردار”:مقالې عنوان و 

: ویلي وه ، ته چي وروسته د وزارت او سفارت مقام ته ورسېد... پښتون د خپلي مبارزې د پړاو یوه ملګري مرحوم . توګه د شهرت غوښتني او اقتدار نه کرکه وه
تاسي په قصرونو کي ژوند کوئ او زه خانه ؛ .(مې وېد پښتون صاحب منظور خپلي بې شماري استعفانا)، خو زه شل ډپلومه لرم؛ چي تاسي یو ډپلوم هم نه لرئ

خو ما په ژوند د خپلو اصولو څخه عدول نه دی کړئ او له دې اصولو سره به یوځای مرم ، تاسي متلون المزاجه یاست؛ خو زه تقاعد هم نلرم... تاسي ؛ بدوش یم
 ...،“    

 

 :ا ثار
که څه هم د تعلیم او تحصیل خورا . د ژوند ډېره برخه په سیاسي فعالیتونو او زندانو کي تېره سوې دهملي او اجتماعي مبارز شخصیت محمدرسول خان پښتون  د

و ا ثارو او تالیفاتو ته په للیکد مرحوم پښتون صاحب . پیدا نه کړسخت مین و او همیشه یې ددې خبري یادونه کول؛ خو د ډېرو ا ثارو و لیکلو ته یې کافي وخت 
 .لاندې ډول اشاره کیږي

 

 .هناچاپ، تاریخچه لنډه وويښ ځلمیاند  -
 .ه، ناچاپدريه پ و ژباړهعقایدد ابوشکور سالمي د  -
 .هناچاپ ،مجموعهو وجایز لسګونو مقالو او ي، اخلاقي، اجتماعيفلسف، يسیاس د :ېښنېاند -
 .هتاریخچه، ناچاپ د نړۍ لنډه -
 .هناچاپپه شپږو ټوکو کي،  لنډوني -
 .رسالهنهضت د ښځو د عصر د اماني  -
له ! لهیکوم دل لهېد مشر په امر سره ب ېو چي د هغه وخت د ملي مطبع هیکارندوښصاحب د فلسفي افکارو  تونښدا کتاب د مرحوم پ. ناچاپه ا،یزما ماليخول -

 ېاصلي قلمي نسخه ي تاباو ددغه ک ړبريد وک یاروونکډپر کور  تونښبدمعاشانو د پ“ خاد”وروسته د  يځور وڅ ګصاحب تر مر تونښد پ. چاپه پاته او ورک سو
د  یېمينه درلوده او تل به  حدهېسره ب ېصاحب د مطالع تونښپ. هړورک ک یېاو د ابد دپاره  هړویله کوره  ونګډد ليکنو او اسنادو په  ید نورو مهمو کتابو او ددو

کتابچو  ېدد. انچه وه، ليکله ۰x۵ ېمخه وه او کچه به ي لورسوهڅکتابچو کي چي معمولاً به  وړاو نقدونه په و ېکي خپل تفکرات، تبصر ځپه تر ېخپلي مطالع
 .لړوویبدمعاشانو “ خاد”سوي وه، هم د  ډکي راغون څچي د کلونو په تر هګولټ هیلو وهی
 .ديي سو ارهاونورو جرایدو کي چاپ او خپافغان ملت ، کاروان، طلوع افغان، انګار، یې د کابل په مجلهنثرونه او شعرونه ، ګڼ شمېر مقالې -
 
، وفلسفه تاریخ پوهنځی، افغانستان نوین تاریخ دپارتمنت، جمشید جمرادو  بابایوف قربان داکتر، عثمان ابراهیم داکتر: مترجمین ،مسکوموسیل و یوویدگانکوفسکی:تالیف —افغانستان نوین تاریخ (۵)

 . پوهنتون مطبعۀ. ش ۲۰۳۵ -۰ چاپ، کابل پوهنتون
 :پورتنی ذکرسوی ما خذ په دې اړه داسي ليکي

"... Dissemination of ideas that reflected the interests of the middle strata, led in 1947 to the emergence of political organization "Vish zalmiyan" ("Awakened 

Youth"). It was quite colorful in its social composition movement. The number of participants does not exceed 100 persons. In its ranks were the petty 
bourgeoisie, the bureaucracy, the intelligentsia, and the clergy. At the head was a small landowner from Kandahar Muhammad Rasul Khan Pashtun."  
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 تئ،ښنه او ونګ یڅپه ه خهڅزغملي وه، د خپلو اصولو  تونهیزندانونه او محروم یېپه لار کي  دوېچي ملي مبارز و او و ملي ا رمانونو ته د رس ګنڅتر ېدد نتوښپ
او  توښزره پ هځلاندي تقريباً پن وونيښکي د خپلي مور تر لار ۍکلن ږپه شپ ېپه درلودلو سره ي ېحافظ ښې ريډې ېوید . لیاشعار او نظمونه هم و ېکله کله به ي

الحکومه سردار  بیکبله، اکثراً به د خپل پلار په ملتيا د کندهار د نا ېچي د همد انولهیانداز ب هښاو  هږپه خورا خوا ېشعرونه ي. لړک ادیدري شعرونه په 
وروسته د کندهار  هږڅته د مور او پلار او ل وړخپلو زده ک تونښپ حوممر. لیو یېاو شعرونه به  دئېشاعر و،  دربار ته بلل ک هښمحمدعثمان مشرقي چي خپله هم 

 .ړهم حفظ ک ېاو قرا ن مجيد ي هړترلاسه ک ژندنهېچي د اسلامي علمي افکارو او شرعي قوانينو سره پوره پ هړلاندي ادامه ورک وونيښد مشهورو عالمانو تر لار
 
 

 

  
 

    
 

 پښتون محمدرسول ارواښاد مبارز ملي
 ).ش۲۰۲۲ (قومندان امنیه او کنډکمشر فراه د

 

 پښتون محمدرسول ارواښاد مؤسس نهضت مترقي ملي د" زلمي ويښ "د
 ).ش.ھ ۲۰۴۲ (بندي سیاسي کي بغلان په 
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